Protocol
Grensoverschrijdend Gedrag binnen vv Wodan
Wat is Grensoverschrijdend gedrag binnen vv Wodan?
Onder grensoverschrijdend gedrag binnen vv Wodan verstaan wij gedrag dat tegenstrijdig is
aan onze “High Five”.
De “High Five” van vv Wodan:
v
v
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Ik gedraag me sportief.
Mijn team kan op me rekenen.
Ik respecteer de scheidsrechter.
Ik houd Wodan netjes.
Ik voetbal met plezier.

Ouders zijn een belangrijke schakel in het contact met hun kind. Ook binnen vv Wodan
blijven ouders verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind.
Het is voor de vereniging dan ook van groot belang dat ouders betrokken zijn binnen de club.
Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zullen de ouders hier dan ook direct bij
betrokken worden. Zo kan er gezamenlijk gekeken worden of het gedrag te keren is.
Bovendien hebben ouders ook het recht om te weten wanneer er met derden over hun kind
gesproken wordt.

Hoe wordt er gehandeld wanneer grensoverschrijdend gedrag wordt
geconstateerd?
Op het moment dat de trainer/leider grensoverschrijdend gedrag of signalen waar zorgen over
zijn constateert, voert de trainer/leider de volgende stappen uit:
1. De trainer/leider overlegt met ouders van het kind hoe ze samen het gedrag kunnen
keren.
2. Nadat de trainer/leider contact heeft gehad met de ouders, meldt hij dit bij de
coördinator, zodat deze op de hoogte is van wat er speelt.
3. Wanneer trainer/leider, ouders en coördinator er samen niet uitkomen, legt de
coördinator de situatie voor aan het Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur gaat in gesprek
met trainer/leider, kind en ouders om te bekijken hoe het gedrag gekeerd kan worden.
4. Komt ook het jeugdbestuur er niet uit, dan wordt de Normen & Waarden commissie
ingelicht. Er wordt vervolgens gekeken welke stappen er ondernomen zullen worden.
In uiterste gevallen kan het zijn dat er direct contact met de Normen & Waarden commissie
wordt opgenomen. Echter zal de trainer/leider hier ook eerst de ouders op de hoogte stellen.
Hierbij kan hij/zij ondersteund worden door de coördinator.
Wanneer er contact wordt opgenomen met de Normen & Waarden commissie, zal hier altijd
eerst de vraag gesteld worden of de ouders op de hoogte en betrokken zijn.
Wanneer dit het geval is, volgt onderstaande procedure:

1. De betrokkenen zijn tot nader order geschorst van zowel trainingen als wedstrijden.
De trainer/leider of coördinator stelt de kinderen via de ouders op de hoogte. Het kan
zijn dat een situatie snel besproken en afgehandeld wordt. Echter kan het ook
voorkomen dat een snelle afhandeling niet mogelijk is en hier meer tijd overheen gaat.
Ons standpunt is dan ook: “Beter de tijd nemen en tot een goed besluit komen”.
2. Wanneer er duidelijk is wat er gaat gebeuren, zullen ouders en kind door het
Jeugdbestuur worden uitgenodigd voor een gesprek.
3. In dit gesprek, met het Jeugdbestuur en indien nodig de Normen & Waarden
commissie, wordt besproken wat er is voorgevallen. Er zal gekeken worden naar het
standpunt van zowel ouders en kind, als het standpunt van vv Wodan.
Aan het einde van dit gesprek is voor alle partijen duidelijk welke afspraken er
gemaakt zijn en wanneer/hoe deze opgevolgd gaan worden. Dit wordt per brief naar
de ouders verstuurd.
Tot dit gesprek heeft plaatsgevonden, zal er door het betrokken lid niet gevoetbald
worden. De trainer/leider zal hierop toezien.

